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Útdráttur 

Til að móta markaðsfærslu sína er mikilvægt fyrir fyrirtæki að mæla hver ímynd þeirra er 

á markaðnum og meðal neytenda. Með því að fara í gegnum miðaða markaðsfærslu er 

lokapunkturinn að meta ímyndina og svo er áframhaldandi markaðsfærsla endurmetin 

útfrá því. Til eru ýmsar aðferðir sem fyrirtæki geta notast við til að mæla ímynd sína en 

það fer eftir hversu ítarlegar og djúpar upplýsingar fyrirtæki vilja og hversu miklu 

fjármagni og tíma þau vilja eyða, hvaða aðferð hentar.  

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða hvernig ímynd vörumerkja hefur áhrif á 

markaðsfærslu fyrirtækja og hvaða aðferðum fyrirtæki geti nýtt sér til að mæla ímynd 

sína 

Til að komast að þessum atriðum kynnti höfundur sér miðaða markaðsfærslu 

sem er nálgun á markaðsfærslu sem gegnur út á að fyrirtæki greini markaðinn í hópa og 

finni hóp sem hentar sér og sínu vörumerki. Markaðsfærsla fyrirtækisins snýst svo um 

að koma til móts við væntingar og þarfir þessa hóps og meta ímynd vörumerkis síns 

meðal hópsins til að endurbæta markaðsfærsluna stöðugt. Í ritgerðinni er lögð áhersla á 

mikilvægi ímyndar og skoðaði höfundur aðferðirnar ZMET, Brand Asset Valuator, 

vörukort, Q-sort og Likert viðhorfskannanir sem eru ætlaðar til mælinga á ímynd.   
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1  Inngangur  

Það getur verið hægara sagt en gert fyrir fyrirtæki að vekja á sér athygli og ná til 

mögulegra viðskiptavina. Samkeppni á markaði gerir það að verkum að miklu máli skiptir 

fyrir fyrirtæki að ímynd þeirra sé góð svo neytendur velji vörur þeirra fram yfir vörur 

samkeppnisaðila. 

Í þessari ritgerð er  markmiðið að skoða  hvernig ímynd vörumerkja hefur áhrif 

markaðsfærslu fyrirtækja og hvaða aðferðir fyrirtæki geti nýtt sér til að mæla ímynd 

sína.  

Fyrst  var skoðað hver skilgreining á markaðsfærslu er  og hvernig hægt er að nálgast 

hana á mismunandi hátt. Það hefur sýnt sig að árangursríkt er að fyrirtæki noti 

markvissa markaðsfærslu til að ná árangri og einnig að  skilgreina ákveðinn markhóp til 

að herja á.  

Miðuð markaðsfærsla er ferli sem felur það í sér að fyrirtæki skoði markaðinn og 

skilgreini þann markhóp sem það telur henta sér og sínum vörum en hér verður farið í 

hvað ferli miðaðrar markaðsfærslu felur í sér. Lokaskrefið í ferli miðaðrar markaðsærslu 

er að fyrirtæki skoði ímynd sína og hér verður kafað djúpt í hvað ímynd er og þá 

sérstaklega ímynd vörumerkja. Það eru flestir sem skilgreina ímynd í dag sammála um 

að hún saman standi af mörum þáttum og skiptu Barich og Kotler (1991) henni meðal 

annars í fjórar mismunandi birtingarmyndir. 

Það skiptir öllu máli fyrir fyrirtæki að skapa jákvæða ímynd í hugum neytenda þar 

sem það ræður gjarnan úrslitum þegar kemur að því að velja sér vöru hver ímynd 

vörumerkisins er í huga manns. Ímynd vörumerkis getur verið mismunandi innan 

markhóps og einstaklingsbundið hvernig ímynd er þar sem innri og ytri þættir í lífi 

einstaklinga eiga þátt í að móta hana. Til að reyna að fá einhverja innsýn í hver ímynd 

fyrirtækisins og vörumerkis er almennt hafa verið þróaðar aðferðir til að mæla hana 

innan markhóps.  

Hér verður fjallað um fimm aðferðir sem þróaðar hafa verið til að mæla ímynd 

vörumerkja;  ZMET: Zaltman Metaphor Elictation Technique, Brand Asset Valuator, 

Vörukort, Q-sort og Likert viðhorfskannanir. 
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2 Markaðsfærsla 

Hægt er að útskýra markaðsfærslu á ótal marga vegu en skilgreining American 

Marketing Association Board of Directors var samþykkt árið 2007, en hún segir að 

markaðsfærsla séu athafnir og ferli sem skapa, miðla og koma til skila tilboðum sem 

hafa virði fyrir viðskiptavini, skjólstæðinga, meðeigendur og samfélagið í heild sinni 

(Marketingpower.com, 2012). Þessi útskýring á markaðsfærslu er langt því frá að vera sú 

eina en þær ganga í stórum dráttum flestar út á svipaða þætti. Í sumum skilgreiningum 

er lögð meiri áhersla á að mæta kröfum neytenda, í öðrum er áherslan á að fá sem 

stærstan hóp neytenda og í enn öðrum eru þættir innan fyrirtækis eins og framkoma við 

starfsfólk teknir inn og svo mætti lengi telja. Rauði þráðurinn í skilgreiningum á 

markaðsfærslu er að búa til eitthvað sem er einhvers virði fyrir markhópinn og að gera 

það aðlaðandi fyrir einstaklinginn eða hópa (Cohen, 2011). Markaðsfærslan er ferli 

fjögurra aðgerða. Þessar aðgerðir eru greining markaðstækifæra, val markhópa, samval 

söluráða og stjórnun markaðstarfssins (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2000a). Það er 

mikilvægt fyrir fyrirtæki að beita þessum ferlum markaðsfærslunnar til að ná góðum 

árangri á samkeppnismarkaði. Það hefur sýnt sig að hjá fyrirtækjum sem hafa náð langt 

hafi markviss markaðsfærsla átt sér stað (Kotler, Wong, Sauders og Armstrong, 2005,). 

2.1  Miðuð markaðsfærsla 

Í miðaðri markaðsfærslu átta fyrirtæki sig á því að það er ómögulegt að ætla ná til allra 

neytenda á sama hátt og gerir hún því ráð fyrir því að þau þjóni hópi með sameiginleg 

einkenni og þarfir (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2000b). Það sem felst í miðaðri 

markaðsfærslu er að fyrirtæki tekur sér tíma og fjármagn í að meta hvern og einn 

markaðshluta, velur síðan einn eða fleiri hluta sem hafa sömu grunnþarfir og 

persónueinkenni sem líklegasta markhóp sinn (Kotler o.fl., 2005). Fyrirtækið notar svo allan 

sinn tíma og fjármagn í að halda tryggð við þann hóp sem hann hefur valið og vinnur í því að 

neytandinn haldi tryggð við fyrirtækið (Hollensen, 2003).  

Miðaðri markaðsfærslu er skipt niður í þrjú verkefni, sem fyrr segir, en þau eru 

markaðshlutun, markaðsmiðun og staðfærsla. Þessum þremur verkefnum er svo skipt 

frekar niður og þannig má framkvæma miðaða markaðsfærslu í sex skrefum (Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2000b). 
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2.1.1 Markaðshlutun 

Markaðshlutun er eitt af verkefnum miðaðrar markaðsfærslu. Innan markaðshlutunar 

verkefnisins eru tvö af þeim sex skrefum sem miðuð markaðsfærlsa felur í sér en þau 

eru að ákveða eftir hvaða breytum eigi að hluta markaðinn og gera grein fyrir 

markaðshlutum (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2000b). Markaðshlutunin snýst um að skipta 

markaðnum niður í minni hópa eftir einkennum, þörfum og hegðun. Með því að skipta 

markaðnum niður í þessa hópa eru búnir til hópar innan markaðarins sem eru 

samstæðari og gætu haft áhuga á svipuðum vörum (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2000a). 

Það er hægt að fara margar leiðir til að búa til markhópa og hægt er að skipta 

markaðnum niður eftir ólíkum breytum. Dæmi um lýðfræðilegar breytur sem hægt er að 

nota til að skipta markaðnum í hópa eru aldur, kyn, búseta, trúarbrögð, menntun og 

tekjur. Það er einnig hægt að skipta í hópa eftir atferli einstaklinga en dæmi um slíka 

skiptingu eru kauphegðun og umfang neyslu. Það er hægt að nota fleiri en eina breytu 

saman, eins og tekjur og kyn, en jafnvel þó það sé gert getur verið mikill breytileiki innan 

hóps. Vegna þessa breytileika sem er algengur innan hópa eftir að þeim hefur verið skipt 

niður á þennan hátt hefur færst í aukana að skipta einnig niður eftir lífsviðhorfum og 

gildismati til að gera hópinn samstæðari (Solomon, Bamossy, Askegaard og Hogg, 2002). 

Þar sem það er engin ein leið rétt við að búa til markhópa og þurfa fyrirtæki oft að prófa 

sig áfram með ólíkum leiðum til að finna það sem hentar þeim.  

Það má skipta markaðnum markvisst niður í hópa með því að fara í gegnum þrjú 

stig. Fyrsta stigið er könnunarstig en þá er reynt að finna út hvað einstaklingum finnst 

áhugavert og skoða hvernig hegðunarmynstur þeirra og lífsviðhorf eru. Annað stigið er 

greiningarstig en þá eru gerðar greiningar á breytunum meðal einstaklinganna til að 

mynda hópa. Seinasta stigið er lýsingarstig en þá er farið út í að lýsa einkennum hvers 

hóps (Lilian og Rangaswamy, 2003). 

2.1.2 Markaðsmiðun 

Markaðsmiðun er annað verkefnið innan miðaðrar markaðsfærslu. Skrefin sem eru 

innan þessa verkefnis eru að skoða hvað geri markaðshlut áhugaverðan og velja þann 

markhóp sem á að þjóna (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2000b).   

Hægt er að nálgast markaðsmiðun á ólíkan hátt, allt frá því að reyna að ná til 

allra á markaðnum í heild sinni á sama hátt niður í að sníða markaðsaðgerðir 
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nákvæmlega fyrir mjög afmarkaðan hóp. Ef fyrirtæki vill nálgast allan markaðinn í heild 

sinni fer það í svokallaða heildarmarkaðsfærslu (e. mass marketing) en þá er sama vara 

kynnt og henni dreift á sama hátt til allra neytenda á markaði. Þó það hafi í einhverjum 

tilfellum heppnast vel hjá fyrirtækjum að notast við þessa aðferð er það yfirleitt 

misheppnað, og bæði tíma- og peningasóun. Næst víðasta markaðsmiðunin væri að 

notast við markaðsfærslu byggða á aðgreiningu (e. differentiated marketing) en þá er 

markaðnum skipt í hópa og valinn einn eða fleiri hópar til að þjónusta (Kotler og 

Armstrong, 2011). Næst á eftir er syllu markaðssetning (e. niche marketing) en þá er 

markaðnum skipt í hópa og fyrirtæki velur sér hóp sem er nokkuð vel afmarkaður og það 

ræður vel við. Þessa nálgun er algengt að fyrirtæki notist við. Þrengsta nálgunin er "ör" 

markaðsfærsla (e. micromarketing) en hún felur í sér að afmarka hóp vel og er það 

yfirleitt gert með fleiri en einni breytu. Fyrirtækið leggur alla áherslu á að sníða 

markaðsfærslu sína fyrir þennan afmarkaða hóp (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2000b). 

Sama hvaða nálgun er farin er alltaf mikilvægt að fylgja ferlinu og skoða markaðshlutana 

eða þá allan markaðinn í heild sinni ef nálgast á markaðsfærsluna út frá 

heildarmarkaðsfærslu. Þar sem erfitt er fyrir fyrirtæki að þjónusta alla á markaðnum 

fara þau yfirleitt þá leið að hluta markaðinn niður í hópa (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 

2007). 

Þegar skoða á hvað gerir markaðshluta áhugaverða þarf að hafa ýmsa þætti í 

huga, t.a.m. núverandi ástand á markaði og samkeppnisaðila. Gary L. Lilien og Arvin 

Rangaswamy (2004) tala um að gott sé að gera það í níu skrefum sem skipta má í þrjá 

áfanga. Fyrsti áfanginn gengur út á að skoða stærð hópsins og vaxtarmöguleika hans. 

Það er ekki alltaf þannig að það henti fyrirtækjum að hafa stækkandi markhóp heldur fer 

það eftir eiginleikum og stærð fyrirtækisins. Annar áfanginn snýr að formgerðar-

einkennum (e. structural characteristics) hópsins en þá er samkeppni markaðarins 

metin, mettun hans, vernd og ytri áhrif. Þessi atriði er hægt að skoða með greiningum 

eins og PEST greiningu en þá eru skoðaðir þættir eins og hvort göt séu á markaðnum, 

mögulegar hindranir, t.d. lagalegar eða efnahagslegar, hvort rými sé fyrir fleiri á 

markaðnum og svo framvegis (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2007).  Í þriðja áfanganum 

ættu fyrirtæki að spyrja sig hvort þessi tiltekni hópur passi við styrkleika fyrirtækisins og 

þá ímynd sem það vill hafa. Fyrirtæki metur hagnaðar-möguleika sína, hvaða kostnað 
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það þarf að leggja til, tengingu við aðra hópa og hvort það sé möguleiki á 

samlegðaráhrifum (Lilian og Rangaswamy, 2003).  

2.1.3 Staðfærsla 

Þriðja og seinasta skrefið í miðaðri markaðsfærslu eftir að markaðshlutun og 

markaðsmiðun hafa átt sér stað er staðfærsla. Skref staðfærslunnar felst í að svara því 

hvernig eigi að staðfæra tilboðið og samval söluráða fyrir hvern markhóp (Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2000b).  Staðfærsla er það hvernig vara fyrirtækja er í huga neytenda og 

hvernig fyrirtæki vilja að hún sé í samanburði við samkeppnisaðila. (Ries og Trout, 2001). 

Það er hægt að skipta staðfærslu í þrennt: aðgreiningu,  aðgerðir og ímynd (Lilian og 

Rangaswamy, 2003).  

Aðgreining snýst um það hvernig fyrirtækið aðgreinir þá vöru sem það býður upp 

á. Aðgreiningin snýst þá um vöruna en ekki markhópinn og hvernig aðgreina eigi vöruna 

frá öðrum vörum á samkeppnismarkaðnum. Áform aðgreiningar geta byggst á ýmsum 

þáttum eins og starfsfólki fyrirtækisins, ímynd, vörunni og þess háttar. Fyrirtæki getur 

aðgreint vöru sína til dæmis með því að bjóða hagstæðara verð en samkeppnisaðilar 

eða betri þjónustu eða gæði (Trout, 2000; Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2007).  

Að aðgreiningu lokinni er næsta skref fyrirtækja að fara í aðgerðir en þær 

aðgerðir snúast þá um það hvernig koma eigi aðgreiningunni til skila. Aðgerðunum er 

beint að neytendum og fela í sér að búa til sérstaka  og aðlaðandi mynd af vörunni í 

hugum markhópsins. Þetta byggir á því að þær markaðsaðgerðir sem fyrirtæki fer í 

beinist að því að koma þessari tilteknu aðgreiningu í huga viðskiptavinanna (Þórhallur 

Örn Guðlaugsson, 2007). 

Afurð aðgerðanna er svo ímyndin en hún er það sem situr eftir í huga 

viðskiptavinanna. Fyrirtæki hefur ákveðna hugmynd um hvernig ímynd það vill að 

viðskiptavinur hafi á sér og getur mótað hana að vissu leyti með nafni fyrirtækis, 

vörumerki, auglýsingum og annarri umgjörð. Þó svo að fyrirtæki geri allt sem í valdi þess 

stendur til að móta ímynd sína er ekki hægt að treysta á að það takist sem skyldi. Það 

geta verið ýmsar ástæður fyrir því að ímynd fyrirtækis í hugum viðskiptavina sé ekki sú 

sem fyrirtæki höfðu hugsað sér með aðgreiningunni og aðgerðum sínum. 

Undirstaðfærsla er ein möguleg ástæða þess að ímynd í hugum viðskiptavina sé önnur 

en þá vita þeir lítið um fyrirtækið og hafa allt aðra hugmynd um starfsemi þess og vörur. 
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Þegar viðskiptavinum er gefin þröng sýn á fyrirtækið eða þær vörur sem það hefur uppá 

að bjóða er talað um yfirstaðfærslu. Myndin sem viðskiptavinur fær getur að lokum 

einnig verið ruglingsleg og óskýr (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2007). 

Svo staðfærsla sé árangursrík er mikilvægt að hún sé með markvissa stefnumótun 

en það geta fyrirtæki gert með því að aðgreina sig og vöru sína, koma því til skila með 

aðgerðum og ef þessi skref ganga bæði upp sem skyldi eru meiri líkur á að ímyndin sem 

eftir situr í huga viðskiptavina sé í líkingu við það sem fyrirtækið vill koma til skila en það 

er lokatakmarkið að skapa jákvæða og aðlaðandi ímynd í hugum viðskiptavina (Þórhallur 

Örn Guðlaugsson, 2007). 
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3 Ímynd 

Sidney Levy kom fyrst með hugtakið ímynd árið 1955 (Barich og Kotler, 1991). Ímynd 

hefur verið sett fram sem afleiðing af tilteknum aðgerðum þar sem merking er sett fram 

með markaðssetningu sem viðkomandi meðtekur og kortleggur útfrá upplifun sinni. Út 

frá þessari skilgreiningu vísar ímynd til allskonar mismunandi þátta eins og upplifunar og 

tilfinninga neytandans í rauntímaumhverfi, fyrirtækisins sjálfs, skilaboða almannatengsla 

og svo mætti lengi telja. Það er því ekki áhersla á eitthvað eitt sem mótar ímynd heldur 

er það samspil hugarheims neytandans, ytri veruleikans og þess sem er á milli huga 

neytendans og ytri veruleika (Stern, Zinkhan og Jaju, 2001). Þegar kemur að ímynd er því 

ekkert rétt eða rangt þar sem aðstæður í hverju tilfelli fyrir sig eiga þátt í að móta 

ímyndina en ímynd getur hins vegar verið jákvæð eða neikvæð í hugum fólks (Þórhallur 

Örn Guðlaugsson, 2009). 

Það hafa flestir verið sammála um það að ímynd hafi ekki bara eina ákveðna 

birtingarmynd en það er ólíkt hvernig nálgun hefur verið notast við. Nálgun Harris 

(1958) fjallar um að ímynd hafi sjö birtingarmyndir en Barich og Kotler (1991) fjölluðu 

um fjórar birtingarmyndir ímyndar. Fyrsta birtingarmyndin er fyrirtækjaímynd sem snýst 

um viðhorf til fyrirtækisins sjálfs, dæmi um góða fyrirtækjaímynd er ef fyrirtæki er t.a.m. 

duglegt að gefa til góðgerðarmála eða er umhverfisvænt. Önnur birtingarmyndin er 

vöruímynd en það er viðhorf til ákveðinnar vöru eða vöruflokks. Þriðja birtingarmyndin 

er markaðsímynd sem er heildræn ímynd samvals söluráða og heildargæða tilboða 

fyrirtækisins en markaðsímynd telst vera góð ef viðskiptavinum finnst þess virði að eiga í 

viðskiptum við fyrirtækið og finnst það standa sig vel miðað við aðra samkeppnisaðila. 

Að lokum er það vörumerkjaímynd sem er ímynd vörumerkisins í samanburði við 

vörumerki samkeppnisaðila.  

3.1 Vörumerkjaímynd 

Vörumerkjaímynd er ein af þeim fjórum birtingarmyndum ímyndar sem Barich og Kotler 

(1991) fjölluðu um en fyrirtæki  velta því mikið fyrir sér hver ímynd þeirra vörumerkis sé 

í samanburði við vörumerki samkeppnisaðila. Margar skilgreiningar á hugtakinu 

vörumerkjaímynd hafa verið settar fram og hefur þeim verið skipt niður í nokkuð 

víðtæka flokka. Þessir flokkar eru fimm talsins og skiptast eftir áherslum 

skilgreininganna í víðtæka áherslu (e. blanket definition), táknræna áherslu (e. emphasis 
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on symbolism), skilaboða áherslu (e. emphasis on meanings and messages), 

persónuleika áherslu (e. emphasis on personification) og viðhorfs áherslu (e. emphasis 

on cognitive or psychological elements) (Dobni og Zinkhan, 1990).  

Undir flokkinn víðtæk áhersla fara nokkrar af skilgreiningum á vörumerkjaímynd 

sem eru svo víðar að þær virðast í fljótu bragði ekki stuðla að skýrum skilningi á 

hugtakinu. Ein af þeim er þegar vörumerkjaímynd vöru er talin heildar niðurstaða af 

öllum ásýndum neytanda til hennar (Herzog, 1973). Önnur er þegar allt mögulegt sem 

fólk tengir vörumerkið við er ímynd þess (Newman, 1957). 

Undir táknræna áherslu falla þær skilgreiningar sem tengja vörumerkjaímynd við 

einhverskonar tákn. Tákn hefur verið skilgreint sem hlutur sem stendur fyrir eitthvað 

eitt en tjáir eitthvað annað. Í almennu tali er það sagt vera þegar hlutur, aðgerð, orð, 

mynd eða margslungin hegðun er túlkuð sem eitthvað annað en það sjálft og kveiki 

hugmyndir eða tilfinningar hjá einstaklingum (Levy, 1958). Önnur skilgreining sem hefur 

verið sett fram um tákn er að tákn í sinni allra einföldustu mynd sé lýsandi þáttur sem 

segi að táknið sé tiltekin vara en gefur litla sem enga dýpri innsýn í hvað vörumerkið 

stendur fyrir (Frazer, 1983). 

Skilgreiningar sem heyra undir flokkinn skilaboða áhersla eru þær sem leggja 

áherslu á þau undirliggjandi skilaboð sem neytendur tengja við vöru. Ein af þeim 

skilgreiningum segir til um að hver vara eða vörumerki hafa sitt eigið merkingar snið (e. 

meaning profile) sem neytendur tengja við. Vara getur komið skilaboðum til neytenda  á 

þrjá vegu; í gegnum orsakasamband, samhengi og einsleitni (Durgee og Stuart, 1987). 

Önnur skilgreining segir til um að myndmál vörunnar kalli fram minningar sem 

einstaklingur hefur og er það sú minning sem er ímyndin (Reynolds og Gutman, 1984). 

Persónuleika áherslan nær yfir þær skilgreiningar sem tengja vörumerkjaímynd 

við persónuleika en hún er talin heillandi á mörgum sviðum. Ein af skilgreiningum í 

þessum flokki gengur út á að með því að samræma heildar skynjun einstaklinga af 

vörumerkjaímynd verði til ákveðin heild sem er nokkurskonar persónuleiki (Kassarjian 

og Sheffet, 1975).  

Í viðhorfs áhersluhóp hafa hópar af neytendum ákveðna tengingu við 

vörumerkjaímynd sem byggir á tengslum á milli vörunnar og tilfinningum 

einstaklinganna . Þegar litið er á vörumerkjaímynd sem viðhorf gefur það til kynna að 
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hún sé móttækilegri fyrir mælingu og mati. Þær skilgreiningar sem líta til þessarar 

nálgunar eiga það til að takmarka ímynd við einkenni vörunnar(Reynolds og Gutman, 

1984). 

Í dag er litið á vörumerkjaímynd jafnt sem aðrar birtingarmyndir ímyndar sem  

afleiðingu samspils margra þátta og því ekki í takt við tímann að fara eftir einhverri einni 

áherslu þegar skilgreina á vörumerkjaímynd. Þær áherslur sem hafa komið fram í 

skilgreiningum á vörumerkjaímynd eiga mögulega allar sinn þátt í að móta ímynd 

vörumerkja í hugum neytenda. 
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4 Aðferðir við að mæla ímynd 

Það er mikilvægt fyrir fyrirtæki að vita hver ímynd vörumerkisins er í hugum neytenda 

vegna þess að það hvort vörumerki hafa jákvæða eða neikvæða ímynd í huga okkar 

skiptir sköpum þegar kemur að því að ákveða hvaða vöru við kaupum (Davis, 2002; Ries 

og Trout, 2001). Það er gott fyrir markaðsfærslu fyrirtækja að mæla hver ímynd þeirra er 

innan markhóps síns en til þess hafa verið þróaðar ýmsar aðferðir. 

4.1 ZMET: Zaltman Metaphor Elicitation Technique 

ZMET er aðferð sem byggir á að þeirri ályktun að myndlíkingar fólks, sjónrænar og í 

töluðu máli, séu ákaflega mikilvægar til að skilja meðvitaðar og ómeðvitaðar hugsanir 

þeirra og tilfinningar varðandi umfjöllunarefni. ZMET gengur út á að kanna andleg líkön 

sem knúa fram neytenda hugsun byggða á samverkun af fleiri frávarps tilraunum og 

opnum aðferðum. Þessi margslungna aðferð samanstendur af (Coulter og Zaltman, 

1994): 

• Mynda hóp af u.þ.b. 20 þátttakendum og biðja þá um að safna myndum sem 

 endurspegla þeirra hugsanir og tilfinningar um rannsóknarefnið. 

• Framkvæma einstaklings viðtal í eftirfarandi  skrefum:  

1.  Frásögn, viðmælandi er beðinn um að segja frá hvernig hver mynd táknar 

þeirra eigin tilfinningar gagnvart vörumerkinu.  

2. Myndaleysi, viðmælendur þurfa að útskýra hvers vegna þeir gátu ekki fundið 

myndir. 

3. Flokkunarverkefni, viðmælendur flokka myndirnar í þýðingarmikla stafla og 

gefa þeim viðurnefni eða lýsingu.  

4. Setja saman staðreyndir (e. elicitation), viðmælandi notar mæliaðferðirnar 

KRG og Laddering á milli valinna mynda.  

5. Fulltrúi myndanna, viðmælandi velur þá mynd sem er dæmigerðust og er 

beðinn um að varpa ljósi á hvers vegna.  

6. Andstæða,  viðmælandi velur þá mynd sem er dæmigerð fyrir andstæðu 

fulltrúans í fyrra skrefi og útskýrir hvers vegna.  
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7. Skynjunar myndir (e. sensory images), viðmælandi er beðinn um að nota 

önnur skynfæri til að tjá hvaða persónueinkenni tengist heildarhugmyndinni og 

hvaða einkenni gera það ekki.  

8. Sálræna kortið (e. mental map), viðmælandi útbýr kort sem útskýrir með 

myndrænum hætti tengingar á milli mikilvægustu þátta.  

9. Heildarmynd (e. summary image), viðmælandi útbýr heildarmynd með því að 

nota sínar eigin myndir.  

10. Lýsingarmynd (e. vignette), viðmælandi útbýr lýsingarmynd með það að 

markmiði að láta í gangverk hvað kyrrstæðar myndir standa fyrir. 

Að þessum skrefum loknum kóðar spyrillinn þessi miklu gögn og gerir grein fyrir 

mikilvægustu hugsmíðunum og þeirra tenginum og setur saman niðurstöðurnar í 

sameiginlegt álitskort (e. Consensus map) 

4.2 Brand Asset Valuator 

Brand Asset Valuator módelið er mælitæki sem notast er við til að mæla 

vörumerkjavirði en vörumerkjavirði er hluti af ímynd vörumerkja. Aðferðin mælir útfrá 

neytendum, er fjölhæf og aðgengileg í ntokun (Young og Rubicam, 2000). 

Hugmyndafræðin á bakvið módelið gerir ráð fyrir að vörumerkjavirðið  sé drifið áfram af 

tveimur liðum sem eru upplifun neytandans (e. stature) og styrkleika (e. strength). 

Styrkleiki vörumerkjavirðis skiptist annars vegar í aðgreiningu (e. differentiation) sem er 

hversu mikið vörumerkið aðgreinir sig frá vörumerkjum samkeppnisaðila en það telst 

gott að hafa sérstöðu. Hins vegar skiptist styrkleikinn í hversu viðeigandi (e. relevance) 

vörumerki er, þ.e.a.s. hvort neytandinn geti nálgast vöruna þar sem hann þarf á henni 

að halda, hvort verð vörunnar teljis sanngjarnt og svo framvegis. Upplifun neytandans 

skiptist í álit neytandans (e. esteem) á vörunni, þ.e. hversu vel varan uppfyllir væntingar 

hans, og þekkingu (e. knowledge) en hún verður til þegar vörumerki hefur aðgreint sig 

vel og neytandinn hefur mikið álit á vörumerkinu.  

Aðgreining  stendur ofar að tign en aðrir þættir þar sem talið er að val neytanda 

og möguleiki á hagnaði fyrir fyrirtæki sé drifinn af aðgreiningu (Keller, 1993). Næsta 

skref er að passa upp á að vörumerkið og varan séu viðeigandi og mikilvæg. Mikilvægi er 

mælt eftir því hversu heillaður viðskiptavinur er af vörumerki í samvali söluráða. 
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Aðgreining og mikilvægi vörumerkis mynda saman styrkleika vörumerkjavirðisins sem er 

hefur mikið að segja um frammistöðu og heilsu þess í framtíðinni (Young og Rubicam, 

2000). Álit er þriðji drifkraftur vörumerkjavirðis og er skilgreint sem niðurstaða af 

skynjun viðskiptavinar á gæðum og vinsældum vöru samkvæmt Agres og Dubitsky 

(1996). Þegar vörumerki hefur komið á viðeigandi aðgreiningu og neytendur hafa hátt 

álit á því hefur myndast þekking. Samkvæmt þessu tiltekna módeli er þekking til staðar 

þegar neytendur eru bæði fyllilega meðvitaðir um vörumerkið og fyrir hvað það stendur. 

Vöxtur vörumerkis verður út frá áliti og þekkingu og ákvarðarðast út frá viðbrögðum 

neytanda við vörumerki. 

Kotler og Keller (2009) bættu síðan við fimmta þættinum í Brand Asset Valuator 

sem er kraftur og er staðsettur á eftir aðgreiningunni. Kraftur á við um styrk vörumerkis 

í huga neytenda (Kotler og Keller, 2009) 

Styrkleika net (e. power grid) er inn í Brand Asset Valuator módelinu og stendur 

það fyrir hringrás þróunar vörumerkis og veitir undirstöðu fyrir stefnumótandi 

ákvarðanir á sviði markaðssviðs. Með því að sýna styrkleika eða veikleika vörumerkis 

sýnir það hvaða strategíska leið mun leiða til sterkari stöðu vörumerkis og hjálpar til við 

að auðkenna hlutverk og mögulega framlegð af hverjum þætti innan samvals söluráða. 

Að því sögðu veitir módelið góða yfirsýn fyrir upplýsingarnar sem nást fram með Brand 

Asset Valuator. Stigafjöldi sem mismunandi hlutir fá úr rannsókninni er kortlagður sem 

hlutfallslegur flokkur (e. ranks) meðal allra annarra vörumerkja sem voru mæld. Fyrir 

stór vörumerki má búast við að það séu sterk tengsl milli staðsetningar á kortinu og 

fjárhagslegrar heilsu vörumerkis.  

4.3 Vörukort (e. Perceptual mapping) 

Vörukort er aðferð sem er vinsæl innan markaðsfræðinnar og telst sem ein af mest 

þróuðu rannsóknaraðferðum innan þeirra fræða (Lilien og Rangaswamy, 2003). Aðferðin 

gengur út á að fyrirtæki geri sér grein fyrir og öðlist skilning á skynjun viðskiptavina á 

tiltekinni vöru. Nafn aðferðarinnar, vörukort, lýsir ekki alltaf nógu vel því sem aðferðin 

felur í sér (Þórhallur Guðlaugsson, 2005) vegna þess að tiltekin vara á það til að vera t.d 

þjónusta, heimasíða, fyrirtæki, mannfólk eða stofnanir en snýst ekki endilega beint um 

efnislega vöru (Þórhallur Guðlaugsson, 2003). Þegar fyrirtæki ætlar að staðsetja sig þar 

sem það vill vera á markaði er nauðsynlegt að það lýsi því hvað aðgreini sína vöru frá 
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vörum samkeppnisaðila. Hægt er að framkvæma aðgerð þar sem því er lýst fyrir 50 

viðskiptavinum hvað aðgreini vöruna en með því að framkvæma slíka aðgerð fær 

fyrirtækið tækifæri til að höfða betur til neytenda og ná þar með samkeppnisforskoti 

fram yfir samkeppnisaðila (Festervand, 2000). 

Fyrirtæki notar vörukort til að fá skýra mynd af markaðnum og skynjun á  vöru 

útfrá ákveðnum eiginleikum (Lilien og Rangaswamy, 2003; Þórhallur Guðlaugsson, 

2005).  Niðurstöður aðferðarinnar segja til um aðal samkeppnisaðila, varpa ljósi á hver 

ímynd vörunnar er og í hvaða átt fyrirtæki vill fara með staðsetningu hennar á 

markaðinum (Þórhallur Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson, 2010). Niðurstöðurnar sýna 

einnig veikleika vörunnar en þá er hægt að nýta það sem tækifæri til að þróa hana. 

Einnig má nýta niðurstöðurnar til að sjá hvort mismunandi hópar túlki eða upplifi 

tiltekina vöru á ólíkan hátt, til dæmis að hægt er að skoða hvort eldri neytendur sjái 

ímyndina í öðru ljósi en ungir (Þórhallur Guðlaugsson, 2003). Eiginleikar sem varan er 

mæld útfrá eru ekki endilega einsleitir og eru ýmist neikvæðir eða jákvæðir. Mikilvægt 

er að nota þá eiginleika sem lýsa vörunni sem mæld er vel og þá er oft gott að byrja með 

marga eiginleika og nýta vörukortið til að fækka þeim (Þórhallur Guðlaugsson og Friðrik 

Eysteinsson, 2010).  

Eftir að rannsakendur hafa valið alla þá eiginleika sem eiga að vera mældir er 

spurningalisti settur saman sem er oftast hafður á jafnbilakvarða (Lilien og Rangaswamy, 

2003). Eftir það svara viðmælendur spurningum um afstöðu sína til eiginleika vörunnar, 

hversu góða eða slæma þeir telji tiltekna eiginleika vera í tilfelli vörunnar. Út frá svörum 

viðmælenda um eiginleika vörunnar er varan svo metin (Þórhallur Guðlaugsson og 

Friðrik Eysteinsson, 2010). Að lokum eru öll meðaltöl svara tekin saman og þau sett í 

tvívíða matrixu þar sem eiginleikunum er raðað í línur og vörunum í dálka. Síðan er 

reiknuð út meðaleinkunn hvers eiginleika fyrir tiltekna vöru og sú einkunn ákvarðar svo 

hvar varan er staðsett á kortinu og hversu langar línurnar eru (Þórhallur Guðlaugsson, 
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2005). 

 

Mynd 1. Hefðbundið vörukort (Þórhallur Guðlaugsson, 2009) 

Á mynd 1  er dæmi um hefðbundið vörukort og eru nokkrir þættir sem þarf að hugsa um 

við túlkun þess. Fyrir það fyrsta þarf að skoða áreiðanleika niðurstaðnanna en hægt er 

að skoða það með því að sjá í hvaða átt eiginleikar stefna en ef áreiðanleiki er til staðar 

ættu andstæðir eiginleikar að stefna í andstæðar áttir. Í öðru lagi þarf að skoða línur 

eiginleikanna en lengd þeirra gefur til kynna hversu afgerandi eiginleikinn er og hversu 

vel hann greinir á milli varanna sem verið er að kanna. Löng lína táknar að viðmælendur 

upplifi eiginleikann sem afgerandi eiginleika. Í þriðja lagi þarf að kanna hvar vara er 

staðsett á kortinu gagnvart línu eiginleikans. Ef vara er langt frá miðjunni og nálægt 

löngum eiginleikalínum táknar það að aðgreining útfrá þeim eiginleika sé afgerandi. Í 

fjórða lagi er mikilvægt að hafa í huga að aðeins annar vektor línu er sjáanlegur en hún 

nær einnig í hina áttina og skiptir máli að hafa það í huga þegar lesa á niðurstöður út úr 

línunum (Lilien og Rangaswamy, 2003). 
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4.4 Q-sort 

Q-Sort aðferðin inniheldur yfirleitt stigaröðun (e. rank-ordering) af fullyrðingum settum 

upp í normalkúrfu sem eru á bilinu „sammála“ til „ósammála“ og er einstaklingum raðað 

eftir viðhorfi sínu gagnvart einkenninu. Í gegnum tíðina hafa rannsakendur notað þessa 

aðferð í mjög víðum tilgangi en hægt er að mæla margar tegundir af hlutum, t.d. geta 

viðmælendur verið beðnir um að flokka myndir (Fairweather og Swaffield, 2002), nafn á 

vörum (Fyock, Koepke, Meitl, Sutton, Thompson og Engelberg, 2001) eða litapappíra 

(Gelineau, 1981).  

Q-sort aðferðin þvingar svarendur til að svara hverjum lið, þ.e að öllum atriðum 

verður að vera gefin einkunn og hverja stöðu má aðeins nota einu sinni. Það sem 

aðgreinir Q-sort aðferðina frá öðrum hefðbundnum viðhorfskönnunum er að aðferðin 

snýr gögnunum við, þ.e að viðmælendur eru breyturnar og hlutirnir eru einkennin.  

Þegar verið er að útbúa rannsóknina verða rannsakendur að ákveða fjölda hluta 

og formið á dreifingunni. Fjöldi hluta er í samræmi við margbrotið eðli viðfangsefnis 

rannsóknar (Amin, 2000). Jafnvel þótt margar rannsóknir hafi skoðað eiginleika á 

mismunandi dreifingu forma á aðferðinni (Brown, 1971) hafa engin sérstök viðmið verið 

mótuð og bæði röð og dreifing forma ákvarðast vanalega af geðþótta rannsakanda, þ.e. 

eftir því sem hentar fyrir fjölda atriða sem notuð í rannsókninni (Addams, 2000). Q-

samples innihalda vanalega 20 til 50 hluti sem þurfa að fá einkunn með því að nota 7 til 

11 stafla (Mrtek, Tafesse og Wigger, 1996). Fjöldi hluta sem falla í hvern stafla er 

breytilegur en tekur vanalega mið af normalkúrfu sem inniheldur einn eða tvo hluti við 

endamörk hennar. 

Q-sort aðferðin samanstendur af fjórum skrefum. Í fyrsta skrefinu er samansafn 

af viðkomandi hugmyndum, álitum og trú sem tengjast viðfangsefni rannsóknar. Slíkt 

samansafn er kallað samstreymi (e. concourse) og getur verið byggt á ýmsum heimildum 

eins og viðtölum, efnisgreiningu eða fyrri rannsókn. Annað skrefið felur í sér val og 

myndun á samstæðum af þýðingarmiklum atriðum sem koma út í Q-sample. Ef atriðin 

eru staðhæfingar um vöru eða vörumerki samanstendur endanlega úrvalið af jafn 

mörgum jákvæðum og neikvæðum staðhæfingum (Schlinger, 1969). Þær staðhæfingar 

sem eru valdar eru númeraðar af handahófi og prentaðar á aðskilin spjöld.  Í þriðja 

skrefinu verða svo viðmælendur að láta í ljós sýn sína á viðfangsefni rannsóknarinnar 
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með því að setja öll spjöldin í fyrirfram ákveðnu Q-sort dreifinguna. Fjórða skrefið felur í 

sér gagnagreiningu þar sem tölfræðileg tengsl eru skoðuð út frá öllum Q-sorts. 

Q-sort aðferðin er sérstaklega hönnuð til að bera kennsl á hópa af viðmælendum 

sem hafa heilt yfir svipuð viðhorf og til að skoða gaumgæfilega mismun hjá þeim sem 

hafa önnur viðhorf (Brown, 1996; Lecouteur og Delfabbro, 2001). Að framkvæma Q-sort 

aðferðina er oftar en ekki skemmtileg athöfn fyrir viðmælendur sem virðast njóta þess 

að setja saman eiginleika þangað til þeir eru sáttir með valið, en aðferðin tekur mikinn 

tíma og er krefjandi fyrir þá á sama tíma (Prasad, 2001). 

4.5 Likert viðhorfskannanir 

Viðhorfskannanir eru mest notaða rannsóknarnálgun í markaðs- og 

skoðanarannsóknum (McDonald og Vangelder, 1998; Zikmund, 1997). Einn af þekktustu 

flokkunarkvörðum er hinn hefðbundni fimm stiga kvarði sem var þróaður af Likert 

(1932). Jafnvel þótt undirstöðuatriði séu mjög frábrugðin Q-sort aðferðinni eru báðar 

aðferðirnar þróaðar til að þjónusta jaður hópa (e. serve different ends) (Stephenson, 

1953; McKeown, 2001). Likert skalinn er almennt talin góð tækni til að mæla viðhorf og 

þá aðallega vegna einfaldleika og áreiðanleika hans. 

 Í sínu hefðbundna formi er Likert viðhorfskönnunin framkvæmd með þeim hætti 

að  viðmælendur fá röð af staðhæfingum sem þeir svara á fimm stiga kvarða sem er á 

bilinu mjög „ósammála“ til mjög „sammála“. Fyrsta skrefið í að framkvæma Likert 

viðhorfskönnun er að setja saman atriði í hóp. Í bráðabirgða (e. preliminary) rannsókn er 

mörgum skoðunum og staðhæfingum safnað saman. Því næst eru staðhæfingar valdar 

og þeim breytt í samræmi við hvað teljast góðar rannsóknar fullyrðingar (Likert, 1967). 

Næsta skref er að búa til skala og taka út atriði sem standa ekki undir uppbyggingu 

viðhorfsins. Það er gert með því að forprófa staðhæfingarnar á meðal mögulegra 

viðmælenda. Borin eru kennsl á veikar staðhæfingar og eru þær teknar út úr 

spurningalistanum, þær sem eftir sitja mynda loka útgáfuna (Edwards og Kenney, 1967; 

Fishbein og Ajzen, 1975). Helmingur þeirra staðhæfinga verður að endurspegla jákvæð 

viðhorf til viðfangsefnis rannsóknar og hinn helmingurinn endurspeglar neikvæð viðhorf 

(Hogg og Vaughan, 1995; Likert, 1967). Algengasta aðferðin er að senda spurningalista í 

pósti. Þegar verið er að greina niðurstöðurnar er þátta greining oft notuð til að bera 

kennsl á víddir viðfangsefnis rannsóknar. Almennt gefa niðurstöðurnar meðal viðhorf 
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gagnvart tilteknu einkenni sem mælt er. Einnig er hægt að flokka svörun eftir 

einkennum viðmælanda. 

 Kosturinn við Likert viðhorfskannanir er að þær eru ódýrar í framkvæmd miðað 

við aðrar rannsóknir og þá sérstaklega þegar um er að ræða stór úrtök og landfræðilega 

dreifingu á þeim. Annar kostur er að ritaðir spurningalistar eru alltaf hlutlausir því 

rannsakandi er ekki á svæðinu. Likert viðhorfskannanir eru tiltölulega auðveldar í 

framkvæmd og greiningu en veita samt áreiðanlegar niðurstöður (Barclay og Weaver, 

1962; Edwards og Kenney, 1967; Roberts, Laughlin og Wedell, 1999; Seiler og Hough, 

1970). Helsti ókosturinn við þær er hins vegar hvað það  er lág tíðni sem svarar þeim 

sem gæti leitt til skekkju vegna skorts á svörum. 
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5 Umræða og lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar var að skoða hvernig ímynd vörumerkja hafi áhrif á 

markaðsfærslu fyrirtækja og hvaða aðferðir fyrirtæki geti nýtt sér til að mæla ímynd 

sína. Ef fyrirtæki ætla að ná góðum árangri í markaðsmálum skiptir miklu máli að stunda 

markvissa markaðsfærslu. Það hefur ekki komið vel út fyrir fyrirtæki að ætla sér að ná til 

alls markaðar í heild sinni þar sem hann samanstendur af einstaklingum með mjög ólík 

viðhorf, gildi og langanir. Áhrifaríkari leið er að skoða markaðinn, skipta niður í hópa og 

velja sér þann markhóp sem hentar en þetta er einmitt það sem miðuð markaðsfærsla 

felur í sér.  

 Miðuð markaðsfærsla er ferli sem skiptist í markaðshlutun, markaðsmiðun og 

staðfærslu. Þegar komið er að staðfærslu í ferlinu skoða fyrirtæki ímynd sína og 

vörumerkja sinna í hugum neytenda. Markaðsfærslan er eins og hringrás þar sem ferlið 

er alltaf endurtekið reglulega. Ímynd vörumerkja hefur mjög mikil áhrif á hvaða skref 

eru tekin í markaðsfærslu þar sem markmiðið er alltaf að hafa hana sem jákvæðasta og 

meta fyrirtæki hverju sinni hvernig gengur að ná því markmiði. 

 Það eru margar leiðir til þess að mæla ímynd fyrirtækja og vörumerkja og engin 

ein réttari en önnur. Misjafnt er  hvaða aðferð hentar í hverju tilfelli og fer það til dæmis 

eftir því hversu miklum tíma og fjármagni fyrirtæki vilja eyða í mælingarnar og einnig 

hversu mikla dýpt á niðurstöðum þau vilja hvaða aðferð hentar hverju sinni. Aðferðirnar 

Q-sort, ZMET: Zaltman Metaphor Elictation Technique, vörukort, Brand Asset Valuator 

og Likert viðhorfskannanir eru dæmi um aðferðir sem fyrirtæki geta notast við til að 

mæla ímynd vörumerkja. Aðferðirnar eru mis flóknar í framkvæmd en fyrir fyrirtæki sem 

vilja öðlast djúpan skilning á ímynd sinni í hugum neytenda gætu Q-sort og ZMET verið 

góðar aðferðir til að nota en þær taka jafnframt mikinn tíma og eru flóknar í 

framkvæmd. Aðferðirnar Brand Asset Valuator, vörukort og Likert viðhorfskannanir eru 

einfaldari í framkvæmd. Likert viðhorfskannanir er vinsælasta aðferðin og líklega sú 

einfaldasta í framkvæmd en þrátt fyrir vinsældirnar er gott fyrir fyrirtæki að hafa hugfast 

að sú aðferð veitir ekki eins djúpa sýn á ímynd fyrirtækja í hugum neytenda eins og q-

sort og ZMET.  



 

26 

Höfundur telur að það væri fyrirtækjum til framdráttar að framkvæma reglulega 

ítarlega greiningu á ímynd fyrirtækis síns og vörumerkis til að móta markaðsfærslu í 

samræmi við niðurstöðurnar. Höfundur hefði einnig viljað kafað dýpra í kosti og galla 

hverrar aðferða en umfang ritgerðar gaf ekki svigrúm til þess. 
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